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A consultoria de Enfermagem Psiquiátrica de um hospital geral: um relato de experiência 
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Introdução: A Reforma Psiquiátrica preconiza que as internações sejam em Hospitais Gerais pois esses pacientes necessitam de 
internações visto que alguns apresentam comorbidades de origem clínica. O cuidado a pessoas em sofrimento psíquico representa 
um desafio para os profissionais de enfermagem, pois requer a busca constante de novas tecnologias de trabalho, conhecimentos 
técnicos e científicos, autoconhecimento e compreensão do sujeito como um ser subjetivo. Como exemplo, temos a consultoria de 
enfermagem que é a presença de um especialista em determinada área, por solicitação de um profissional de outra especialidade, 
para avaliar e indicar uma conduta específica. Objetivo: Relatar o desenvolvimento da consultoria em Enfermagem Psiquiátrica em 
um Hospital Geral. Método: Na instituição em questão, a consultoria de Enfermagem Psiquiátrica foi implantada no ano de 2006, com 
atividades focadas no sujeito e sua subjetividade, compreensão da problemática, suporte emocional ao paciente internado e 
estratégias para a equipe assistencial no enfrentamento da doença psíquica. Realizada por 02 enfermeiras, com especialização em 
psiquiatria, em 03 turnos, distribuídas em 9 horas semanais de assistência. Atendem a solicitação de um profissional de outro setor 
através do Sistema Informatizado do hospital. O enfermeiro consultor não assume o cuidado, mas orienta a equipe para que possa 
desenvolvê-lo bem como acolhe a demanda do paciente. As reavaliações são contínuas e conjuntas, de forma que as estratégias 
possam ser redimensionadas sempre que necessário. Resultados: A consultoria de Enfermagem Psiquiátrica surge como um 
dispositivo institucional que possibilita a construção de parcerias para o atendimento dessas demandas cada vez mais complexas,
contribuindo para a qualificação do cuidado de enfermagem ao paciente internado oferecendo um tratamento humanizado. Conclusão: 
Este dispositivo é uma alternativa potente para a qualidade da assistência de enfermagem, pois possibilita o fortalecimento da 
intersetorialidade dentro da instituição, focando no atendimento de demandas cada vez mais complexas, contribuindo para a qualificação 
e integralidade do cuidado de enfermagem ao paciente em sofrimento psíquico. Unitermos: Saúde mental; Enfermagem  
 




